Spis nie wyklucza osób z niepełnosprawnością!

Narodowy Spis Powszechny 2021 to jedyne badanie, które pozwoli poznać liczbę
osób dotkniętych niepełnosprawnością oraz ich sytuację życiową. Aby ułatwić im
udział w spisie, przygotowano szereg udogodnień: wsparcie tłumaczy Polskiego
Języka Migowego, pomoc infolinii spisowej oraz możliwość obsługi formularza
spisowego przez osoby niewidome.
Temat niepełnosprawności jest bardzo istotną częścią Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). W formularzu pojawiają się m.in. pytania dotyczące
zdolności wykonywania codziennych czynności oraz orzeczeń o niepełnosprawności. Nie
należy się obawiać, że te wrażliwe dane będą komukolwiek przekazywane. Informacje
dotyczące każdej osoby są w pełni anonimowe, bezpieczne i objęte tajemnicą statystyczną.
Dlaczego warto odpowiedzieć na pytania o niepełnosprawność
Dzięki NSP 2021 poznamy aktualną liczbę osób w Polsce z różnymi niepełnosprawnościami.
Dowiemy się też dokładnie, jakie są ich rodzaje i przyczyny. Te informacje są niezwykle
ważne i cenne z punktu widzenia osób o szczególnych potrzebach oraz organizacji
działających na ich rzecz. Dzięki tym danym możliwe będzie planowanie i wspieranie
dobrostanu osób z niepełnosprawnościami w danej gminie czy powiecie.
Warto pamiętać, że temat naszej sprawności będzie coraz ważniejszy ze względu na
postępujący proces starzenia się społeczeństwa. Bardzo istotnym wyzwaniem będzie
kształtowanie przestrzeni i infrastruktury społecznej w taki sposób, aby każda osoba, bez
względu na stan zdrowia, mogła uczestniczyć w życiu swoich lokalnych społeczności. Takie
badanie zdarza się raz na 10 lat.
Spis przyjazny osobom z niepełnosprawnością
Osoby z niepełnosprawnością mają w spisie powszechnym istotną rolę do odegrania. Aby
ułatwić im wypełnienie obowiązku spisowego przygotowano szereg udogodnień.
Z myślą o osobach niesłyszących lub niedosłyszących zapewniono wsparcie tłumacza
Polskiego Języka Migowego (PJM). Wystarczy wypełnić formularz zamówienia kontaktu w
języku migowym dostępny na stronie https://kontaktmigowy.stat.gov.pl/ i wybrać dogodny
dla siebie termin spisu.
Każdy Gminny Punkt Spisowy ma dostęp do tłumacza PJM on-line. Z tego rozwiązania można
też skorzystać bezpośrednio z domu. Na stronie https://pjm.spis.gov.pl/ dostępne są również
pytania do Narodowego Spisu Powszechnego 2021 przetłumaczone na Polski Język Migowy.
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Wsparciem dla osób o szczególnych potrzebach służy też infolinia spisowa – obowiązek
spisowy można wypełnić dzwoniąc pod numer 22 279 99 99. Najpierw trzeba wybrać
klawisz „1”, aby wybrać „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021”, potem
znów wybieramy „1”, czyli „Spisz się przez telefon”.
Dla osób z dysfunkcją wzroku przygotowano formularz spisowy w specjalnie dostosowanej
dla nich formie. Jest on zgodny ze standardem WCAG 2.0 (Web Content Accessibility
Guidelines).
Wsparcie organizacji lub rodziny
W razie wątpliwości co do spisu można się też zwrócić do organizacji wspierających osoby
niepełnosprawne. Powinny one mieć wiedzę o NSP 2021 i udogodnieniach przygotowanych
dla osób niepełnosprawnych.
W wypełnieniu obowiązku spisowego mogą pomóc członkowie rodziny lub inne bliskie osoby.
Formularz spisowy może wypełnić inna osoba, oczywiście za wiedzą osoby spisywanej i
zgodnie z udzielonymi przez nią odpowiedziami. Wsparcia mogą też udzielić organizacje
wspierające osoby o szczególnych potrzebach.
W spisie liczy się każda osoba i każda jest tak samo ważna. Pamiętajmy o tym, aby nikogo
nie wykluczać i pomóc osobom jeszcze nie spisanym.
#LiczymySieDlaMazowsza
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